
 منهم للكافرين وأعتدنا بالباطل الناس أموال وأكلهم عنه نهوا وقد الربا (( وأخذهمتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

(( وأخذهم الربا وقد ومن فوائدها: أن املتعاطني بالربا من هذه األمة مشبهون لليهود ؛ لقوله:  . أليما )) عذابا

ومن فوائدها: أن أخذ الربا حمرم سواء كان لألكل أو للشرب أو للبس أو لالقتناع أو ألي غرض   . نهوا عنه ))

ومن فوائدها: أن احلجة ال تقوم إال بعد بلوغها ، وأن من فعل شيئا ال  . (( أخذهم الربا ))كان ؛ لعموم قوله: 

وهو عاملة ربوية مبفلو تعامل إنسان  وعلى هذا (( وقد نهوا عنه ))؛ لقوله:  يدري عن حكمه فهو غري مؤاخذ به

ال يدري أنه ربا يعين أنه يعرف الربا عموما لكن ال يدري أن هذه املعاملة معينة من الربا مث علم بعد ذلك فهل 

(( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله نقول إن ما أخذه من الربا حرام ؟ ال ، نقول ليس حرام ؛ لقوله تعاىل: 

وهو مل يعلم أنه ي عنه ؛ لكن إذا كان يعلم أنه منهي عنه وأخذه مث تاب فهل نقول  ى اهللا ))ما سلف وأمره إل

 املربو رده على من أخذته منه ؟ اجلواب: ال ؛ ألننا لو قلنا رده على من أخذته منه لكان له ـ أي للمردود عليه ـ

املرايب الذي كان عاملا بأن الربا حرام لكنه مرتني ؛ لكن نقول تصدق به ، ال تدخله يف ملكك وال ترده إىل 

سولت له نفسه فأعطاك ربا ؛ إذا كان املرايب مأخوذا منه الربا وتاب فهل يلزمه أن يتصدق مبقدار ما أعطى من 

يف الواقع ، فإذا تاب إىل اهللا عزوجل فإننا ال نقول له يلزمك أن  عة ؟ ال ؛ ألنه مربو ، املعطيالربا ؟ أجيبوا بشجا

(( ومن فوائدها: حترمي أكل أموال الناس بالباطل ؛ لقوله:  دق مبقدار ما دفعت من الربا ، الكالم فيمن أخذ .تص

وقد ذكرنا أن الباطل هو ما ليس حبق ، وبناء على ذلك لو أن اإلنسان أكل  وأكلهم أموال الناس بالباطل ))

احلريب مباح الدم واملال ؛ وعلى هذا فلو تلصص  مال حريب فهل يكون ممن أكل أموال الناس بالباطل ؟ ال ، ألن

مجاعة ليس هلم شوكة على بالد الكفار احلربية وأخذوا أمواال فهي هلم وال شيء عليه يف ذلك ؛ ألن أموال الكافر 

احلريب مباح للمسلمني ؛ وإن أخذ مال ذمي أو معاهد أو مستأمن بغري حق ؟ فقد أكل أموال الناس بالباطل ؛ 

الوعيد الشديد على من اتصف ومن فوائدها:  الثالثة معصومون ، أمواهلم حمرتمة وأنفسهم حمرتمة . ألن هؤالء

(( وأعتدنا ذه الصفات: الظلم ، وأخذ الربا ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وصد الناس عن سبيل اهللا ؛ لقوله: 

وجل ، حيث ذكر هذه الصفات وذكر أن  ومن فوائدها: إثبات عدل اهللا عز . للكافرين منهم عذابا أليما ))

  الذي عد له العذاب األليم هو الكافر من هؤالء .

 أنزل بما يؤمنون والمؤمنون منهم العلم في الراسخون لكن ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  :قراءة اآليات

 سنؤتيهم أولئك اآلخر واليوم باهللا والمؤمنون الزكاة والمؤتون الصالة والمقيمين قبلك من أنزل وما إليك

  عظيما )) . أجرا

  



 اهللا سبيل عن وبصدهم لهم أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين من (( فبظلممناقشة عن معاين اآلية: 

وجه الداللة أن  (( فبظلم من الذين هادوا ))يف اآلية ما يدل على إثبات األسباب ما هو ؟ قوله:  .كثيرا )) 

   الباء سببية .

(( وسبق لنا أيضا أن اإلنسان قد حيرم الطيبات بطريق شرعي أو بطريق كوين ألجل ظلمه ؟ لقوله:   الشيخ :

  ، التحرمي هذا شرعي أو قدري ؟  (( حرمنا ))قوله:  فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم  ))

  شرعي ؛  الطالب :

عنا ال ميكن أن حيرم الطيبات حترميا شرعيا حيرم اإلنسان طيبات حترميا قدريا ، فمثال يف شر  بالقياسلكن   الشيخ :

(( بصدهم قوله:  ألنه انتهى وقت التحرمي والتحليل ؛ لكن قد حيرم اإلنسان إياها حترميا قدريا ملرض أو غريه .

  هل صد الناس من الفعل الالزم أو من الفعل املتعدي ؟  عن سبيل اهللا كثيرا ))

  ؛ تمل فعل الالزم وفعل املعتدي حي الطالب :

  فسرها على كال االحتمالني إذا كانت من الالزم فما معناها ؟   الشيخ :

  هم صدوا بأنفسهم ؛  عىناملالالزم فمن إذا كان  الطالب :

  وإذا كانت متعدي فهم صدوا غريهم .  الشيخ :

  كيف تعرب كثريا ؟  )) كثيرا(( على هذا االختالف ينبين إعراب   الشيخ :

  مفعول به ؛  (( كثيرا ))الزمة تكون إن قلنا إا  الطالب :

  الزم فكثريا ؟  إن كانت  الشيخ :

  وصف ؛  الطالب :

  املعىن ؟   الشيخ :

   م عن سبيل اهللا صدا كثريا ؛وبصده الطالب :

  وصف أليش ؟   الشيخ :

  حملذوف ؛  الطالب :

  املعىن ؟   الشيخ :

  صدهم عن سبيل اهللا خلقا كثريا ،  الطالب :

  يعين مفعول به ؛ وعلى األول تكون صفة ملصدر حمذوف وإن شئت فقل مفعوال مطلقا .  الشيخ :



أيش طريقة أخذهم الربا ؟ يعين تناوهلم الربا سواء أكلوه أو لبسوه أو استعملوه يف  (( وأخذهم الربا ))  الشيخ :

  منافع أخرى ؛ أيها أعم يأكلون الربا أو يأخذونه ؟ 

  يأخذون . الطالب :

  هل تستطيع أن تبني لنا ما هو الربا ؟   الشيخ :

  يف اللغة الزيادة ؛  الطالب :

ويف االصطالح زيادة مقدرة يف أشياء مقدرة ؛ يف زمن مقدر على وجه مقدر ، ما هذا يا شيخ ؟ زيادة   الشيخ :

  ؛  زيادة يف أشياء معلومة أو نسأ مقدرة يف أشياء معلومة ، 

  اء املعلومة ؟ إذا قلت لك فما هي األشي  الشيخ :

  الذهب ، والفضة ، الرب ، التمر ، وامللح ؛  الطالب :

  مخسة هذه ؟   الشيخ :

  والشعري . الطالب :

  هل يقاس عليها غريها ؟ فيه خالف بني العلماء ؛ فسر ؟   الشيخ :

منهم من قال إنه ال يقاس ؛ أما عند الظاهرية فال يقاس عليها غريها ؛ ألن القياس عندهم ليس دليال  الطالب :

  شرعيا ؛ 

  وعلى رأي القياسيني ؟   الشيخ :

  يقاس عليها غريها ولكن اختلفوا يف ذلك ؛  الطالب :

من هم يقتصر عليه  ، يعين عندك .نرجع إىل األقوال ابن عقيل احلنبلي قال إذا اختلفنا يف العلة  خطأ ،  الشيخ :

بناء على اختالفهم يف العلة وليس هناك نص يفصل فتساقطت األقوال ؛ وعند اآلخرين من القياسيني يقاس 

  عليها واختلفوا يف العلة ؛ أي نعم أحسنت .

  ما هو الضابط يف أكل أموال الناس بالباطل ؟  الشيخ :

  ل الناس بغري حق فقد أكله بالباطل .من أكل أموا  احلق الباطل هو ضد الطالب :

  الغش إذا غش فزادت السلعة فهل هذا أكل ملال الباطل ؟   الشيخ :

  نعم ، الطالب :

  ألنه زيادة بغري حق .   الشيخ :



إذا قال قيمة هذه السلعة مائة وهي مل تسم فاشرتاها املشرتي مبائة هل يكون هذه الزيادة من أكل املال   الشيخ :

  بالباطل ؟ 

  نعم . الطالب :

 قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما يؤمنون والمؤمنون منهم العلم في الراسخون (( لكنتفسري اآلية الكرمية: 

  . عظيما )) أجرا سنؤتيهم أولئك اآلخر واليوم باهللا لمؤمنونوا الزكاة والمؤتون الصالة والمقيمين

(( لكن الراسخون في مث قال اهللا عزوجل استدراكا على ما مضى من وصف هؤالء الذين هادوا مبا ذكر قال: 

اسم  (( الراسخون )) فلكن هنا حرف استدراك ، استدراك على ما مضى من أوصافهم ، و العلم منهم ))

، (( فاعل من رسخ إذا ثبت ، ومنه رسوخ الشجرة ، رسوخ أساس البينان وما أشبه ذلك ؛ ألنه يثبت وال يتزعزع 

املراد به هنا العلم الشرعي ، فأل فيه للعهد الذهين ؛ ألن الرسوخ  (( في العلم )) الراسخون في العلم منهم ))

أي  (( منهم ))حسب ما يؤدي إليه ذلك الرسوخ ؛ وقوله: يف غري العلم الشرعي ال صاحبه وال يذم بل هو على 

من الذين هادوا ، ومنثل هلذا مبن ؟ بأيب بن كعب رضي اهللا عنه ، بعبد اهللا بن سالم ، عبد اهللا بن سالم فإنه كان 

زل (( والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنحربا من أحبار اليهود وآمن مبحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ 

لكن هل املراد بذلك الراسخون يف  (( الراسخون ))هي عطف على قوله:  (( والمؤمنون ))قوله:  من قبلك ))

العلم الذين أمثر علمهم اإلميان فتكون من باب عطف الصفة على الصفة وعطف الصفة على الصفة جائز يف 

فسوى والذي قدر فهدى والذي (( سبح اسم ربك األعلى الذي خلق اللغة العربية كما يف قوله تعاىل: 

يف العلم واملراد م املؤمنون من املهاجرين واألنصار أي من  ني؟ أو املؤمنون هنا غري الراسخأخرج المرعى )) 

هذه األمة فيكون العطف من باب العطف املتباينني املتغايرين ؟ ذكروا يف هذا قوالن ، وال يبعد أن يكون القوالن  

وهو  (( المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك )) (( بما أنزل إليك ))كالمها صحيح ؛ وقوله: 

فاملنزل هو (( قل أنزله روح القدس من ربك )) القرآن ، واملنزل له هو اهللا عزوجل كما قال اهللا تبارك وتعاىل: 

؛ إذا ما اسم موصول يعود على ؟ اهللا عزوجل ، واملنزل إليه حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، والنازل هو القرآن 

من الكتب السابقة ، فيؤمنون بأن اهللا أنزل التوراة على موسى واإلجنيل على  (( وما أنزل من قبلك ))القرآن ؛ 

 (( والمقيمون الصالة والمؤتون الزكاة ))عيسى والزبور على داود والصحف على ابراهيم وكذلك على موسى ؛ 

ن ا على وجه االستقامة والتمام بأن يأتوا ا تامة الشروط واألركان والواجبات املقيمون الصالة الذين يأتو 

ويف اآلية إشكال من  ويكملوا باملستحبات ؛ و املراد بالصالة هنا عموم الصالة فيشمل الفرائض والنوافل .

أشكل على بعض بالياء بني مرفوعات مرفوع سابق ومرفوع الحق ف (( المقيمين ))حيث اإلعراب حيث جاءت 



معطوف على  (( المقيمين ))الناس كيف جاءت هذه الكلمة بني املرفوعات على أا بالياء ؟ فقيل: إن قوله: 

أي واملؤمنني باملقيمني الصالة ، واملراد م املالئكة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله  (( بما أنزل إليه ))قوله: 

وسلم أخرب أنه ما يف السماء موضع أربع أصابع إال وفيه ملك قائم هللا أو راكع أو ساجد ؛ فكأنه قال واملؤمنني 

نص  من املالئكة وغريهم ، وأنهة مبن ؟ باملالئكة ؛ وقيل: إن املؤمنني هنا وصف عام يشمل كل من أقام الصال

على مقيمي الصالة ألمهيتها وألا آكد أفعال البدن من العبادات ؛ فعلى هذا تكون منصوبة ال جمرورة ؛ ونصبت 

؛ وإمنا جاء القطع على املدح أي أمدح املقيمني الصالة ، فعاملها إذا حمذوف ، التقدير: وأمدح املقيمني بالصالة 

؛ الفائدة األوىل معنوية وهي بيان العناية بإقام الصالة ؛ والفائدة الثانية االنتباه ،  لفائدتني بفعل حمذوف حيث .

معه وال جيد يكون هناك شيء يوجب وقوفه ؛ لكن إذا  كان على نسق واحد فإن اإلنسانوذلك ألن الكالم إذا  

الكلمات ؟ إذا فيه فائدتان: إحدامها اختلف توقف ، ملاذا جاءت هذه الكلمة على هذا الوجه خمالفة لغريها من 

معنوية ، والثانية لفظية ؛ املعنوية هي أن يف ذلك إشارة إىل أمهية الصالة والعناية ا ؛ والثاين اللفظية هي مراعاة 

االنتباه أي أن اإلنسان إذا اختلف عليه اللفظ فسوف يتوقف وينتبه ؛ وهذا بالشك خري ممن قال إن هذا غلط 

ما قاله بعضهم والعياذ باهللا ، وقالوا إن الذين كتبوا املصحف أخطئوا فقالوا واملقيمني ، وأا على من الكتاب ك

فهي الصواب ؛ لكن هذا ال يستقيم إطالقا ، كيف ميكن لألمة اإلسالمية أن  (( والمقيمون ))قراءة ابن مسعود 

(( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له تعاىل:  يبقى الغلط يف القرآن الكرمي وال يغري ؟ وكيف يلتئم هذا مع قوله

واحلقيقة أن الغالط هو القائم ذا وأنه ... وأخطأ خطأ عظيما ؛ بل الفائدة كما قلت لكم ؛  إذا  لحافظون ))

باجلر واملعىن: يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباملقيمني  (( المقيمين ))يبقى النظر هل نقول إن 

الئكة ؟ أو أا منصوبة على تقدير فعل حمذوف ؟ الثاين أوىل وإن كان األول فيه احتمال لكن الصالة وهم امل

 (( والمؤتون الزكاة )) الثاين هو الراجح ، واحلكمة من ذلك أي من القطع ما ذكرنا لكم: لفظية ومعنوية .

وقيل: إا معطوفة  ظيما ))(( أولئك سنؤتيهم أجرا عمعطوف على أيش ؟ قيل إا مستأنفة وأن اخلرب قوله: 

؛ لكن األقرب  (( والمؤتون الزكاة ))يعين  (( الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ))على ما سبق ؛ لقوله: 

؛ وقوله: (( املؤتون ))  (( المقيمين الصالة ))أا مستأنفة لوجود الفاصل بينها وبني املعطوف عليها وهو قوله: 

؛ وقيل: أي النصيب املقدر يف األموال الزكوية ؛ وعلى هذا فاملراد بذلك زكاة املال  ))(( الزكاة أي املعطون ، و 

واملراد بذلك زكاة البدن  الذين ال يؤتون الزكاة )) (( وويل للمشركيناملراد بذلك زكاة البدن ؛ لقول اهللا تعاىل: 

  الة إيتاء الزكاة .؛ لكن األول أقرب إىل الصواب ألن اهللا تعاىل يقرن دائما بني إقام الص



 أنزل بما يؤمنون والمؤمنون منهم العلم في الراسخون (( لكنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  قراءة اآليات:

 سنؤتيهم أولئك اآلخر واليوم باهللا والمؤمنون الزكاة والمؤتون الصالة والمقيمين قبلك من أنزل وما إليك

 وإسحاق وإسماعيل إبراهيم إلى وأوحينا بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا عظيما إنا أجرا

 عليك قصصناهم قد زبورا ورسال داوود وآتينا وسليمان وهارون ويونس وأيوب وعيسى واألسباط ويعقوب

 على للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين رسال تكليما موسى اهللا وكلم عليك نقصصهم لم ورسال قبل من

  حكيما )) . عزيزا اهللا وكان الرسل بعد حجة اهللا

 قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما يؤمنون والمؤمنون منهم العلم في الراسخون (( لكنفوائد اآلية الكرمية: 

يف اآلية  . عظيما )) أجرا سنؤتيهم أولئك اآلخر واليوم باهللا والمؤمنون الزكاة والمؤتون الصالة والمقيمين

متام عدل اهللا عزوجل ، وأنه إذا حكم حبكم عام خيتص أفراده خبالف ذلك احلكم فالبد أن الكرمية فوائد ؛ منها: 

يذكرها ؛ نأخذ هذا من كلمة " لكن " االستدراكية ، بعد أن حكم عليهم مبا حكم من أخذهم الربا وقد وا 

اخلري و الشر سواء كان  وهذا متام العدل أن يذكر : (( لكن الراسخون ))قالوأخذهم أموال الناس بالباطل  عنه

ذلك اخلري والشر بالنسبة للطائفة أو كان ذلك اخلري والشر بالنسبة للواحد ؛ فمن أراد تقومي شخص فالواجب 

عليه أن يذكر حماسنه ومساوئه ؛ أما من أراد أن يبطل ما يقوله من الباطل فهنا ال يلزم بأن يذكر احملاسن ؛ ألن 

يرفع الرد عليه والتنفري منه ويوجب العطف عليه ؛ فهنا يفرق بني شخص يريد أن  ذكر احملاسن يف مقام الرد عليه

يقوم شخصا فهنا البد أن يذكر املعايب واحملاسن وبني إنسان يريد أن يريد على شخص باطله فليذكر الباطل وال 

 العلم ؛ وانتبهوا فضيلة الرسوخ يفومن فوائدها:  يذكر احملاسن ألنه لو ذكر احملاسن ضعف جانب الرد عليه .

لكلمة الرسوخ ألن معناها أيش ؟ الثبوت واالستقرار ؛ وذلك ألن العلم إميان ، علم ... مبعىن أنه على السطح ، 

أي ريح يزعزعه ، وهذا ما يكون عند كثري من الطلبة ، جتد كثريا من الطلبة جيمع العلوم دفعة واحدة فيكون  

، وبعض الطلبة يركز وحيرص ، فهذا هو الذي يدرك العلم ويكون كالطبيب العام ليس له اختصاص يف شيء 

عنده قدرة وملكة حىت إن بعض العلماء زعم أن من نبغ يف فن من الفنون كان مدركا جلميع الفنون ، وال خيفى 

حني تناظرا عند الرشيد وكان الكسائي يزعم أن كل من  على بعضكم ما ذكر عن حماجة أيب يوسف مع الكسائي

علما إتقانا تاما أمكنه أن يدرك مجيع العلوم ، فقال له أبو يوسف: ما تقول فيمن سها يف سجود السهو ؟ أتقن 

قال: أقول ال سجود عليه ، قال من أين أخذت هذا من علمك ؟ و الكسائي معروف يف أيش ؟ يف علم النحو 

ال يسفه ؛ سجود السهو على زعمه مسفه ، فال يسفه ؛  املسفه، قال أخذا من علمي وأن القاعدة عندي أن 

على كل حال هذه قصة اهللا أعلم هل هي مصنوعة أو حقيقة ؛ ولكنها غري صحيحة ما فيه شك إا غري 



صحيحة إمنا قصدي أن أقول إن الرسوخ يف العلم هو العلم ومن مث كنت أقول دائما لطالب العلم احرصوا على 

وضوابط العلم ؛ وذلك ألن اجلزئيات ال حصر هلا ، كل يوم خيرج للناس معاملة جديدة أو  القواعد ، قواعد العلم

حدث جديد بالعبادات ، ال ميكن اإلنسان حيكم عليها حكما صحيحا إال إذا كان عنده قواعد وأصول يلحق 

د من الصحراء يتعب هذه اجلزئيات بأصوهلا وقواعدها ؛ أما من يأخذ العلم مسألة مسألة فهو كالذي يلقط اجلرا

ومن فوائدها: أن  ومل ميأل الكيس ؛ لكن إنسان الذي حيصر على القواعد هذا هو الذي بإذن اهللا يدرك العلم .

والشك أنه كلما ازداد اإلنسان علما ازداد إميانا وبصرية بتوفيق اهللا  (( يؤمنون ))العلم سبب لإلميان ؛ لقوله: 

واحذر الشبهات واجلدال ، قال ابن مسعود رضي اهللا عنه " ما أويت قوم  عزوجل ؛ فعليك بعلم ، عليك بعلم ،

اجلدل إال ضلوا " وهلذا جند أهدى الناس طريقا وأقلهم تكلفا هم الصحابة رضي اهللا عنهم ألن اجلدال عندهم 

أو على غريه إليه إال عند الضرورة ؛ أما كون اإلنسان كلما فهم مسألة ذهب يورد عليها بقلبه  يلجئونقليل وال 

ومن فوائدها: أن من أهل الكتاب من هو راسخ  .للحمم و... وهو سبب ما ال يكون واردا فهذا من التكلف 

ومن فوائدها: أنه ال  أي من أهل الكتاب . (( لكن الراسخون في العلم منهم ))يف العلم مؤمن باهللا ؛ لقوله: 

 (( يؤمنون بما أنزل إليهم ))ل عليه الصالة والسالم ؛ لقوله: ميكن أن يتم اإلميان إال باإلميان مبا جاء به الرسو 

فكل إنسان يدعي أنه مؤمن وال يؤمن مبا أنزل على حممد فإنه كافر وكاذب يف دعواه ؛ ألن دين اإلسالم الذي 

عليه ومن فوائدها: إثبات رسالة الرسول صلى اهللا  جاء به حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ناسخ جلميع األديان .

من ما أو أنزل أو الكاف ؟ من الكاف  (( بما أنزل إليك ))وآله وسلم ، ويأخذها األخ ؟ من أين ؟ من قوله: 

الكالم صفة للمتكلم فيقتضى أن يكون اهللا هو ئدها: أن القرآن كالم اهللا ؛ ومن فوا . (( بما أنزل إليك ))نعم 

اإلميان مبا أنزل على حممد ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ ومن فوائدها: أنه البد من  الذي تكلم به وهو كذلك .

(( كل آمن باهللا وهلذا جاء يف آية يف سورة البقرة:  (( وما أنزل من قبلك ))وما أنزل من قبله ؛  لقوله: 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أنه ال نيب بعد حممد ؛ تؤخذ  . ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من رسله ))

 ومل يقل: من بعدك ؛ وهذا هو الواقع ؛ لكن اآلية فيها إشارة وليس فيها صراحة . (( من قبلك ))من قوله:  ؟

ومن فوائدها: فضيلة إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ؛ ألن اهللا تعاىل نص عليهما من بني سائر األعمال ، وإقامة 

( وأنه يرى سبيله إما إلى أيب هريرة يف مانع الزكاة  الصالة وإيتاء الزكاة قرينان يف كتاب اهللا ، و لو ال حديث

لقلنا إن تارك الزكاة كافر كما قلنا ذلك يف تارك الصالة ؛ لكن ليس لنا أن نكفر من  الجنة وإما إلى النار )

دلت النصوص على عدم كفره كما أنه ليس لنا أن ... الكفر فيمن دلت النصوص على كفره ؛ ألننا حنن 

(( والمؤمنون باهللا واليوم ومن فوائدها: فضيلة اإلميان باهللا واليوم اآلخر ؛ لقوله:  اهللا ورسوله .متعبدون بقول 



 (( يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ))ونص على اإلميان ذا مع أنه داخل يف قوله:  اآلخر ))

؛ ألننا نؤمن بأن الرسول من ؟ رسل ميان باهللا ألمهيته ؛ ألن مدار اإلميان كله يا إخوان ، مدار اإلميان كله على اإل

اهللا ، الكتب كتب اهللا ، املالئكة عباد اهللا ، وهلم جرا ؛ الركيزة األوىل كلها هي اإلميان باهللا عزوجل وما بعده 

 ومن فوائدها: إثبات اليوم اآلخر ، وقد سبق الكالم عليه . فيعترب فروعا أو جهات متعددة من اإلميان باهللا .

ومن فوائدها: وعد اهللا سبحانه وتعاىل من اتصف ذه الصفات أنه سيؤتيه أجرا عظيما ال يتصور عظمته ؛ 

ومن فوائدها: علو مرتبة هؤالء املتصفني ذه الصفات ؛ يؤخذ من  . (( أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ))لقوله: 

واإلشارة  (( أولئك ))يقل: فإننا سنؤتيهم ؛ قال: ومل يقل: هؤالء ، ومل  (( أولئك ))اإلشارة إليهم بإشارة البعيد 

مع أنه بني أيديه لكن  (( ألم ذلك الكتاب ))إىل املشار إليه بالبعد تدل على علو مرتبته كما يف قوله تعاىل: 

وما أنزل لعلو مرتبته أشري إليه بإشارة بعيدة ـ نسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا وإياكم من الراسخني يف العلم املؤمنني باهللا 

هل املقصود م الذين آمنوا  (( لكن الراسخون في العلم منهم ... ))يف قوله تعاىل:  إلينا وما أنزل من قبلنا ـ .

(( ... ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا بالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم كما يف اآلية األخرى 

احلكمة ، ذكر اهللا يف سورة املائدة الطائفتني بل ذكر  لنصارى هناك ؟فما احلكمة يف نسبهم ل إنا نصارى ... ))

ثالث طوائف: اليهود ، والنصارى ، واملشركني ؛ فمن أقرب الناس مودة إىل املؤمنني ؟ هم النصارى ، يعين يف 

للمؤمنني  اآلية املائدة ليس املقصود الكالم على النصارى ، املقصود الكالم على هذه الطوائف وأم بالنسبة

  .خمتلفون ؛ ... ؛ ال ال ، يدل على أن منهم قسيسني ورهبانا ، منهم 

هل هم  (( ... ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ... )) سؤال عن اآلية:  السائل :

  كذلك اآلن ؟

لنصارى بعد بعثة الرسول عليه للمسلمني صاروا مثل اليهود ؛ وهلذا نقول إن ا معادينلو بقوا  ال ،  الشيخ : 

، وأن وصف الرسول هلم بالضالني كما يف حديث عدي بن أيب حامت الذي الصالة والسالم من املغضوب عليهم 

  مر علينا البارحة إمنا هو باعتبار األصل . 

  ؟ (( ... ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

؛ فيها  (( فاكتبنا مع الشاهدين ))اقرأ اآلية إىل قوله:  (( وإذا سمعوا ما أنزل ))ال ال ، قال:   الشيخ :

إشكال ؛ ما فيها إشكال ، هم كانوا نصارى ؛ وهلذا إذا آمنوا مبحمد أوتوا أجرهم مرتني: اإلميان برسوهلم واإلميان 

  مبحمد ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ فيختلفون عن املشركني .

  إذا قال قائل: إن القرآن الكرمي كالم اهللا وكالم اهللا قدمي ؟ السائل :



أما قوله القرآن كالم اهللا فحق ؛ وأما قوله القرآن قدمي وهذه املقدمة الثانية فهذا إن أراد أن القرآن    الشيخ :

 بل نقول الكالم كذلك فهو خطأ ، وإن أراد أنه الكالم من حيث هو فصحيح مع أننا ال نوافق أن الكالم قدمي

قدمي نوعي ال قدمي العني ، فهناك فرق بني قدم النوع وقدم العني ، فاهللا تعاىل يتكلم بالكالم مىت شاء ؛ لكن 

  صفات ذاتية .  وأصل الكالم يف حد ذاته فه

  ما حكم من يقول إن كالم اهللا تعاىل هو املعىن القائم بالنفس ؟ السائل :

  ن جاءكم ذلك ، هؤالء هم الذين يقولون الكالم هو املعىن القائم بالنفس .نقول كذبتم ، من أي  الشيخ :

 بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا (( إناأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛  قراءة اآليات:

 وآتينا وسليمان وهارون ويونس وأيوب وعيسى واألسباط ويعقوب وإسحاق وإسماعيل إبراهيم إلى وأوحينا

  . تكليما )) موسى اهللا وكلم عليك نقصصهم لم ورسال قبل من عليك قصصناهم قد زبورا ورسال داوود

 وإسماعيل إبراهيم إلى وأوحينا بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا (( إناتفسري اآلية الكرمية: 

أعوذ باهللا من  . زبورا )) داوود وآتينا وسليمان وهارون ويونس وأيوب وعيسى واألسباط ويعقوب وإسحاق

 ))إنا (( بعده ))  من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا (( إناالشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  الوحي هو اإلعالن  (( أوحينا ))؛ وقوله: وجل ، وكان بصيغة اجلمع تعظيما  الضمري يعود على اهللا عز

   


